Vyhodnocení plnění priorit

Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10
za rok 2013

Odbor sociální ÚMČ Praha 10
únor 2014

Usnesením Rady městské části Praha 10 č. 170 ze dne 5. 4. 2004 byl schválen záměr zapojení
městské části Praha 10 do procesu komunitního plánování sociálních služeb za účasti
poskytovatelů, uživatelů a zástupců zadavatele.

Komunitní plán je jedním z hlavních výstupů procesu komunitního plánování sociálních
a návazných služeb na daném území. Jeho tvorbě předchází řada aktivit, které jsou
realizovány ve spolupráci s občany městské části a se spolupracujícími poskytovateli
sociálních a návazných služeb.
Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 15/24/2013 ze dne 4. 2. 2013
schválilo Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské
části Praha 10 na rok 2013. Uvedený dokument vycházel z monitoringu a vyhodnocení plnění
komunitních plánů rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb v letech 2010 –
2012.

Uvedené dokumenty jsou k dispozici na www.desitkapomaha.cz → komunitní plánování
(v sekci strategické dokumenty).
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Priority
Jednotlivé priority v sociální a návazné oblasti byly tvořeny za aktivní spolupráce s uživateli
a poskytovateli sociálních a návazných služeb. Priority byly schváleny Radou městské části
Praha 10 dne 19. 9. 2012 a byly součástí Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2013.

Jednotlivé priority jsou z praktických důvodů číslovány, to ovšem neznamená, že by toto
označení určovalo jejich důležitost nebo pořadí.
Priority MČ Praha 10 v oblasti sociálních a návazných služeb
Priorita I.
Podpora řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
Priorita II.
Podpora zaměstnávání pečujících osob
Priorita III.
Hledání řešení komplexní nabídky bydlení pro osoby s různými typy zdravotního
znevýhodnění
Priorita IV.
Podpora aktivizačních služeb pro seniory a osoby s různými typy zdravotního
znevýhodnění
Priorita V.
Podpora rozvoje terénních služeb
Priorita VI.
Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita VII.
Podpora grantového systému v oblasti poskytování sociálních služeb odrážející potřebnost
daných služeb
Priorita VIII.
Podpora všestranné bezbariérovosti
Priorita IX.
Podpora rozvoje dobrovolnictví
Priorita X.
Zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Priorita XI.
Podpora pobytových služeb a pobytových služeb se zvláštním režimem
Priorita XII.
Podpora odlehčovacích služeb
Priorita XIII.
Podpora rozvoje bytové politiky městské části v souvislosti se sociální problematikou
Priorita XIV.
Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
Priorita XV.
Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení osob se specifickými potřebami
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Seznam použitých zkratek:
CSOP v Praze 10 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
KPSS – Komunitní plánování sociálních a návazných služeb
MČ Praha 10 – Městská část Praha 10
ÚMČ Praha 10 – Úřad městské části Praha 10
OMP – odbor majetkoprávní
OSO – odbor sociální
OŽD – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
OKP – odbor kultury a projektů
OHS – odbor hospodářské správy
MHMP – Magistrát hl. m. Prahy
MP Praha – Městská policie hl. m. Prahy
TSK hl. m. Prahy – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
ÚP ČR – Úřad práce České republiky
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Priorita č. I. - Podpora řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním
postižením

Opatření I.1.
Zpracovat manuál postupu řešení problematiky uplatnění osob zdravotně znevýhodněných
na území městské části Praha 10
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Centrum Martin

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

ÚP ČR

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v jednáních s pracovníky úřadu práce za účelem hledání řešení dané
problematiky

•

Iniciovat vznik dočasné pracovní skupiny zaměřené na tvorbu manuálu

•

Zpracovat manuál na základě navržených řešení z jednání úkolové pracovní skupiny

•

Prezentovat zjištěné poznatky

Realizace aktivit:
•

Problematiku projednala pracovní skupina osob se zdravotním postižením

•

Pokračování v jednáních s ÚP ČR o možnostech jejich zapojení

•

Zjišťování informací a podkladů pro vytvoření manuálu

•

Na jednání pracovní skupiny byl zamítnut vznik dočasné (úkolové) skupiny

•

Zahájení úzké spolupráce na tvorbě příručky s organizací Centrum Martin

•

Oslovení vybraných organizací k dodání potřebných podkladů k cílovým skupinám

•

Předání podkladů organizaci Centrum Martin ke zapracování do manuálu

•

Spolupráce na faktické tvorbě manuálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Úzká spolupráce s Centrem Martin na tvorbě manuálu

•

Rozpracovaná verze manuálu
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Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili částečně – manuál bude dokončen v roce 2014

Poznámka
•

Vzhledem k obsahové a odborné náročnosti se doba faktického dokončení manuálu
přesunula na začátek roku 2014
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Opatření I.2.
Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do běžného pracovního procesu – vazba
na opatření I.1.
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OKP ÚMČ Praha 10

•

ÚP ČR

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v jednáních s pracovníky úřadu práce za účelem hledání řešení dané
problematiky

•

Oslovit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním
včetně potenciálních zaměstnavatelů a vytvořit jejich databázi

•

Předávat informace o zaměstnavatelích osobám se zdravotním znevýhodněním
z Prahy 10

•

Nadále podporovat službu dopravy městské části Praha 10 zdravotně
znevýhodněných osob do zaměstnání

Realizace aktivit:
•

Problematiku projednala pracovní skupina osob se zdravotním postižením

•

Podpora služby dopravy městské části Praha 10 zdravotně znevýhodněných osob
do zaměstnání (vazba na opatření VIII.3.)

•

Zapojení nové organizace do procesu, která se zaměřuje na problematiku
zaměstnávání znevýhodněných osob – plánuje vytvořit databázi zaměstnavatelů

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení spolupráce s ÚP ČR

•

Udržení služby dopravy městské části Praha 10 zdravotně znevýhodněných osob
(vazba na opatření VIII.3.)

•

Zapojení organizace
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Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili částečně – nepodařilo se od ÚP ČR získat seznam
zaměstnavatelů

Poznámka
•

Záměr – v roce 2014 bude zveřejněn manuál zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
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Opatření I.3.
Zviditelnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

ÚP ČR

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

V součinnosti s Úřadem práce ČR předávat informace o úspěšných formách
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnavatelům a cílové
skupině (vazba na prioritu VI.)

Realizace aktivit:
•

Problematiku projednala pracovní skupina osob se zdravotním postižením

•

Zapojení nové organizace do procesu, která se zaměřuje na problematiku
zaměstnávání znevýhodněných osob

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Pokračování spolupráce s ÚP ČR

•

Spolupráce na tvorbě manuálu (vazba na opatření I.1.)

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili částečně – i nadále probíhá zpracování manuálu

Poznámka
•

Záměr – v roce 2014 bude distribuován na ÚP ČR a zaměstnavatelům manuál
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

9

Priorita II. - Podpora zaměstnávání pečujících osob
Opatření II.1.
Podpora zapojení pečujících osob do běžného pracovního procesu
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OKP ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Poskytovatele sociálních a návazných služeb podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby pečujících osob městské
části

Realizace aktivit:
•

Problematiku projednaly pracovní skupiny

•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Realizace projektu OPPA s názvem „Rodina a práce – jde to!“ – vazba na opatření
II.3.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora služeb - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha
10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Podpora pečujících osob v rámci realizace projektu OPPA s názvem „Rodina a práce –
jde to!“ (vazba na opatření II.3.)

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření II.2.
Podpora poradenství ve vztahu k zaměstnávání pečujících osob
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OKP ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Poskytovatele sociálních a návazných služeb podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby pečujících osob městské
části

Realizace aktivit:
•

Problematiku projednaly pracovní skupiny

•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Realizace projektu OPPA s názvem „Rodina a práce – jde to!“ (vazba na opatření
II.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora poradenství - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ
Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Podpora pečujících osob v rámci realizace projektu OPPA s názvem „Rodina a práce –
jde to!“ (vazba na opatření II.3.)

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření II.3.
Realizace podaných projektů městské části Praha 10
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OKP ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

V roce 2012 zpracována grantová žádost OPPA s názvem „Rodina a práce – jde to!“ aktivita závislá na schválení grantové žádosti na MHMP

•

V roce 2012 zpracována grantová žádost OPPA s názvem „Podpora nezaměstnaných
osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ - aktivita závislá na
schválení grantové žádosti na MHMP

Realizace aktivit:
•

Pokračování realizace projektu OPPA „Práce a rodina – jde to!“ - předpokládané
ukončení realizace k 31. 8. 2014

•

Zahájení

realizace

projektu

OPPA

„Podpora

nezaměstnaných

osob

50+

při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ ke dni 1. 10. 2013 předpokládané ukončení realizace k 31. 3. 2015
Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Evropský program Praha – Adaptabilita – celkové náklady projektu „Práce a rodina –
jde to!“ – 4 629 099,88 Kč

•

Evropský program Praha – Adaptabilita

– celkové náklady projektu „Podpora

nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ –
5 197 220,- Kč
Výstupy:
•

•

„Práce a rodina – jde to!“
-

75 podpořených osob (plán pro celý projekt)

-

65 úspěšně podpořených osob (plán pro celý projekt)

„Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních
služeb“
-

Oslovení cílové skupiny

-

Zveřejnění zahájení realizace projektu
12

-

Výběr dodavatele kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

-

Výběr 25 osob z cílové skupiny do 1. běhu

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita III. - Hledání řešení komplexní nabídky bydlení pro osoby s různými
typy zdravotního znevýhodnění
Opatření III.1.
Spolupráce s MHMP a okolními městskými částmi
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MHMP

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v kontaktu s krajským koordinátorem procesu komunitního plánování
sociálních služeb a ostatními městskými částmi

Realizace aktivit:
•

Koordinátorka KPSS se pravidelně účastní jednání koordinátorů městských částí
a MHMP

•

Koordinátorka KPSS průběžně informovala o dané problematice krajského
koordinátora KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení spolupráce s MHMP

•

7 schůzek koordinátorů KPSS městských částí a MHMP

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
Tato problematika je celopražská, proto musí být řešena ve spolupráci s ostatními
městskými částmi a řízena MHMP

14

Opatření III.2.
Podpora současného stavu chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

MHMP

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Poskytovatele sociálních služeb podporovat v rámci grantového systému městské
části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části

•

Pokračovat v jednáních k dané problematice na MHMP

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Problematiku projednaly pracovní skupiny

•

Problematika byla přenášena na MHMP

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora služby - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10
poskytovatelům sociálních služeb

•

MHMP plánuje do roku 2015 individuálně podpořit službu chráněného bydlení

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
Tato problematika je celopražská, proto musí být řešena ve spolupráci s ostatními
městskými částmi a řízena MHMP
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Opatření III.3.
Podpora bezbariérových bytů
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Zahájit rekonstrukci Penzionu Malešice - vybudování bezbariérových bytových
jednotek (vazba na prioritu XIII.)

Realizace aktivity:
•

Zahájení rekonstrukce Penzionu Malešice

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Probíhající rekonstrukce Penzionu Malešice

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
Ukončení rekonstrukce Penzionu Malešice je naplánováno na konec roku 2014
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Priorita IV. - Podpora aktivizačních služeb pro seniory a osoby s různými typy
zdravotního znevýhodnění
Opatření IV.1.
Podpora aktivizačních služeb pro seniory
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OKP ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Podporovat projekty poskytovatelů sociálních a návazných služeb, které jsou
zaměřeny na aktivizační služby pro seniory, a to v rámci grantového systému
městské části Praha 10

•

Pokračovat v realizaci bezplatných kurzů a přednášek pořádaných městskou částí
Praha 10 (typu tréninků paměti a Nordic Walkingu)

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Problematika projednána na pracovní skupině

•

Realizace akcí pro seniory MČ Praha 10

-

Trénink paměti

-

Nordic Walking

-

Plavání pro seniory

-

Kurzy sebeobrany

-

Rekondiční cvičení pro seniory

-

PC kurzy pro seniory

-

Senior Akademie

•

Informace o akcích MČ Praha 10 zveřejněny na webu, portálu a v novinách Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení
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•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora služby - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10
poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

8 běhů kurzů tréninku paměti (160 osob)

•

28 lekcí Nordic Walkingu (každé lekce se může účastnit až 50 osob)

•

Vydáno 1000 vstupenek na plavání

•

12 běhů kurzů sebeobrany (240 osob)

•

3x týdně vždy pro 15 seniorů - rekondiční cvičení pro seniory včetně Senior Boxu

•

10 PC kurzů pro seniory (100 osob)

•

30 osob – účast v Senior Akademii

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření IV.2.
Podpora aktivizačních služeb pro osoby s různými typy zdravotního znevýhodnění
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Podporovat projekty poskytovatelů sociálních a návazných služeb, které jsou
zaměřeny na aktivizační služby osob zdravotně znevýhodněných, a to v rámci
grantového systému městské části Praha 10

•

Ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb zmapovat potřebu
občanů Prahy 10 o aktivizační služby

•

Na základě výstupů z mapování potřeby aktivizačních služeb navrhnout konkrétní
aktivitu(y), která(é) bude(ou) podporována(y) v roce 2014

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Zpracování analýzy potřeb (vazba na prioritu X.)

•

Zpracování analýzy služeb (vazba na prioritu X.)

•

Problematika projednána na pracovní skupině – udržet současnou podporu
aktivizačních služeb i v roce 2014

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora služeb – přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha
10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Analýza potřeb – potvrzení potřebnosti služeb

•

Analýza služeb – potvrzení dostupnosti služeb u poskytovatelů sociálních a
návazných služeb
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Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita V. - Podpora rozvoje terénních služeb
Opatření V.1.
Podpora stávajících terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OKP ÚMČ Praha 10

•

CSOP v Praze 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Poskytovatele sociálních a návazných služeb podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části

•

Nadále podporovat službu dopravy městské části Praha 10 zdravotně
znevýhodněných osob a seniorů (vazba na prioritu VIII.)

•

Pokračovat v zabezpečování pečovatelské služby zřízenou organizací městské části
Praha 10 a služeb domácí zdravotní péče

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Udržení podpory služby dopravy městské části Praha 10 zdravotně znevýhodněných
osob do zaměstnání (vazba na prioritu VIII.3.)

•

Navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby poskytované CSOP v Praze 10

•

Zavedení nové služby v rámci pečovatelské služby CSOP v Praze 10

•

Udržení domácí zdravotní péče

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

Rozpočet MČ Praha 10 – provozní příspěvek CSOP v Praze 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora služby – přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení
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MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb
•

Udržení služby dopravy městské části Praha 10 zdravotně znevýhodněných osob
(vazba na prioritu VIII.3.)

•

851 aktivních klientů (v roce 2012 bylo evidováno 748 klientů)1 - zkvalitnění a zvýšení
dostupnosti pečovatelské služby CSOP v Praze 10

•

Nová služba zdarma – donáška/dovážka léků

Podařilo se naplnit opatření
• Opatření jsme naplnili
Poznámka

1

Údaje jsou uvedeny vždy k 31.12 daného roku.
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Opatření V.2.
Terénní program pro uživatele návykových látek
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop IN, o.p.s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci terénního programu pro uživatele návykových látek

Realizace aktivit:
•

Zpracování poptávky na realizaci programu

•

Výběr dodavatele

•

Nastavení spolupráce

•

11.3.2013 – 12.12.2013 – realizace programu – jeden den v týdnu odpoledne –
zpravidla úterý (12:00-17:00 hod.)

•

Zapojení terénních pracovníků do KPSS

•

11.6.2013 – účast OSO ÚMČ Praha 10 na šetření v terénu

•

29.11.2013 – účast OSO ÚMČ Praha 10 na šetření v terénu

•

Zveřejnění informace o realizaci programu v médiích Prahy 10

•

Zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – 113 970,- Kč

Výstupy
•

Realizace terénního programu pro uživatele návykových látek

•

456 kontaktů s klienty (z toho 74 v bytech)

•

Poskytnutí 15 330 ks injekčních stříkaček (z toho 2 040 v bytech)

•

Zajištění bezpečné likvidace 15 901 ks použitých injekčních stříkaček (z toho v bytech
2 040)

•

Sběr použitých injekčních stříkaček - celkem 235 ks

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka

23

Opatření V.3.
Terénní program pro neorganizované děti a mládež
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci terénního programu zaměřeného na neorganizovanou mládež
a děti

Realizace aktivity:
•

Zpracování veřejné zakázky na realizaci programu

•

Výběr dodavatele

•

Nastavení spolupráce

•

1.1.2013 - 13.12.2013 – realizace programu – pondělí, středa, čtvrtek a pátek (vždy
od 14 do 19 hod.)

•

Pokračování v účasti terénní pracovnice na jednání pracovní skupiny KPSS

•

11.6.2013 – účast OSO ÚMČ Praha 10 na šetření v terénu

•

12.11.2013 – prezentace programu pro pracovníky OSO ÚMČ Praha 10

•

1x měsíčně –

pravidelné konzultace OSO ÚMČ Praha 10 s terénní pracovnicí

programu
•

Zveřejnění informace o realizaci programu v médiích Prahy 10

•

Zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – 477 900,- Kč

•

Dotace MHMP – 60 tis. Kč

Výstupy
•

Realizace terénního programu pro neorganizované děti a mládež

•

356 zaevidovaných klientů

•

4158 kontaktů

•

1358 poskytnutých služeb
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Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita bude pokračovat v realizaci terénního programu
v roce 2014 a dále
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Opatření V.4.
Terénní program pro osoby sociálně vyloučené
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

NADĚJE

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Zmapovat možnosti poskytování služeb terénního programu pro osoby sociálně
vyloučené

•

Zavést terénní program pro osoby sociálně vyloučené

Realizace aktivit:
•

Problematika zavedení služby projednána na pracovní skupině

•

Zpracování poptávky na realizaci programu

•

Výběr dodavatele

•

Nastavení spolupráce

•

1.8.2013 – 13.12.2013 – realizace programu - celkem 160 hodin (z toho 80 pěší
forma a 80 mobilní forma); pěší forma pátek dopoledne, mobilní forma pátek
odpoledne, (celkem 21 pátků)

•

Účast pracovníků OSO ÚMČ Praha 10 na šetření v terénu (23.8.,20.9., 27.9., 25.10.,
15.11. a 29.11.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – 74 tis. Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Realizace terénního programu pro osoby sociálně vyloučené

•

217 kontaktů – pěší forma

•

625 kontaktů – mobilní forma

•

169 – zdravotnických základních ošetření

•

1 096 ks materiální pomoci (strava 715, hygienické prostředky 131, ošacení a obuv
130 a zdravotnický materiál v rámci základních ošetření 120)

•

Zveřejnění informace o realizaci programu v médiích Prahy 10

•

Zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu
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Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme splnili

Poznámka
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Opatření V.5.
Spolupráce realizátorů terénních programů – vazba na opatření V.2., V.3., V.4.
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop IN o.p.s.

•

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

•

NADĚJE

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Zrealizovat pravidelná setkání (minimálně 3x ročně) poskytovatelů jednotlivých
terénních programů na území Prahy 10

Realizace aktivit:
•

Propojení terénních programů na jednáních pracovních skupin KPSS

•

Vzájemné předávání informací

•

Spolupráce s OSO ÚMČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Spolupráce a propojení programů

•

Předávání kontaktů a informací o cílových skupinách

•

Účast zástupců realizátorů terénních programů na jednání pracovní skupiny KPSS

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita VI. - Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce v oblasti
poskytování sociálních služeb
Opatření VI.1.
Podpora stávajících služeb v oblasti informovanosti a poradenství
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Poskytovatele sociálních a návazných služeb podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Přidělení finanční podpory vybraným projektům na služby v oblasti informovanosti
a poradenství

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora poradenství - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ
Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VI.2.
Aktualizace adresáře sociálních a návazných služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

Externí dodavatel - Point 50 +

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Zaktualizovat Katalog sociálních a návazných služeb na období 2013 – 2014

•

Zajistit distribuci Katalogu sociálních a návazných služeb občanům MČ Praha 10

Realizace aktivit:
•

Zpracování poptávky na aktualizaci adresáře

•

Výběr dodavatele

•

Nastavení spolupráce

•

Květen až červenec – sběr podkladů pro tvorbu katalogu (celkem 65 poskytovatelů)

•

Aktualizace údajů MČ Praha 10

•

Srpen až září – korektury adresáře

•

Zveřejnění adresáře „Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014“ na
webových stránkách MČ Praha 10

•

Předání adresáře v elektronické podobě spolupracujícím poskytovatelům sociálních
a návazných služeb

•

Prezentace adresáře na veletrhu sociálních a návazných služeb

•

Distribuce občanům na akcích MČ Praha 10

•

Distribuce adresáře praktickým lékařům a pediatrům z Prahy 10 (vazba na opatření
VI.3.)

•

Prosinec – dotisk adresáře

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – 101 500,- Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

2000 ks adresáře

•

Distribuce adresáře poskytovatelům sociálních a návazných služeb
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•

Distribuce adresáře občanům MČ Praha 10

•

Zveřejnění adresáře na webu Prahy 10

•

1000 ks dotisk adresáře

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VI.3.
Podpora spolupráce lékařů a poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

Dobrovolnické centrum Protěž, o.s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Zaktualizovat informační dopis pro praktické lékaře a pediatry působící na území
městské části Praha 10 o činnostech odboru sociálního a nabídce sociálních a
návazných služeb

•

Zajistit tisk a distribuci informačního dopisu praktickým lékařům a pediatrům
působícím na území městské části Praha 10

•

Zajistit distribuci Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014 praktickým
lékařům a pediatrům působících na území městské části Praha 10 (vazba na opatření
VI. 2.)

Realizace aktivit:
•

Říjen – aktualizace informativního dopisu pro praktické lékaře a pediatry

•

Listopad – aktualizace seznamu praktických lékařů a pediatrů, kteří působí na území
MČ Praha 10

•

Listopad – jednání s ředitelkou Dobrovolnického centra Protěž o distribuci dopisu a
Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014 lékařům prostřednictvím
dobrovolníků

•

Kompletace dopisu a Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014

•

Prosinec – distribuce dopisu a Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014
lékařům

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

80x informativní dopis a Katalog sociálních a návazných služeb 2013/2014

•

Distribuce dopisů a Katalogů sociálních a návazných služeb 2013/2014 80 lékařům
z Prahy 10
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Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VI.4.
Podpora setkávání spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb
a prezentace jejich činností
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci setkávání poskytovatelů sociálních a návazných služeb
s představiteli městské části Praha 10

•

Podporovat prezentaci poskytovatelů sociálních a návazných služeb na veřejných
akcích městské části Praha 10

•

Pokračovat v prezentaci poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Veletrhu
sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
•

19.6.2013 – setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb

•

Zpracování zápisu ze setkání poskytovatelů

•

Zveřejnění zápisu na webu Prahy 10

•

Průběžně – prostřednictvím pracovníků OSO ÚMČ Praha 10 byly služby
poskytovatelů sociálních a návazných služeb prezentovány na akcích MČ Praha 10

•

Prezentace služeb poskytovatelů na Veletrhu sociálních a návazných služeb (vazba
na opatření X.4.)

•

Prezentace služeb poskytovatelů novém sociálním a zdravotním portále (vazba
na opatření VI.6.)

•

Prosinec – poděkování poskytovatelům sociálních a návazných služeb za spolupráci

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Setkání poskytovatelů – 25 organizací

•

Zápis ze setkání poskytovatelů
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Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VI.5.
Podpora spolupráce s médii
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Zajistit udržitelnost stávajícího způsobu informování – noviny Prahy 10, webové
stránky městské části Praha 10.

Realizace aktivity:
•

Zpracovávání článků do novin Praha 10, komunikace s redakcí novin Prahy 10

•

Průběžná aktualizace webových stránek MČ Praha 10, spolupráce se správcem webu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení stávajícího způsobu informování

•

10 zveřejněných článků OSO ÚMČ Praha 10 v novinách Praha 10

•

12 článků OSO ÚMČ Praha 10 publikovaných v příloze novin Praha 10, zaměřené
na sociální a zdravotní problematiku – 2013

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VI.6.
Nový sociální a zdravotní portál městské části Praha 10
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Externí dodavatel

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Zahájit provoz nového sociálního a zdravotního portálu

•

Zahájit provoz kalendáře akcí poskytovatelů sociálních a návazných služeb na novém
sociálním a zdravotním portálu

Realizace aktivit:
•

Příprava a zahájení provozu nového sociálního a zdravotního portálu

•

Příprava a zahájení provozu kalendáře akcí poskytovatelů sociálních a návazných
služeb

•

Zahájení zveřejňování akcí poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři
akcí Zveřejňování akcí poskytovatelů sociálních a návazných služeb na webu Prahy
10 v kalendáři akcí

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Fungující sociální a zdravotní portál

•

Fungující kalendář akcí

•

81 akcí poskytovatelů sociálních a návazných služeb zveřejněno v kalendáři akcí
na webu Prahy 10

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita VII.- Podpora grantového systému v oblasti poskytování sociálních
služeb odrážející potřebnost daných služeb
Opatření VII.1.
Rozdělování finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 v sociální oblasti
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v provázanosti rozdělování finančních prostředků z rozpočtu městské
části Praha 10 na jednotlivé priority komunitního plánu

•

Pokračovat v účasti zástupců odboru na jednání Komise pro granty a strukturální
fondy

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu všech grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Účast zástupců OSO ÚMČ Praha 10 na jednání Komise pro granty a strukturální
fondy

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – finanční prostředky v rámci grantového řízení v celkové
výši 1 028 tis. Kč (v sociální oblasti)

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Přidělení finančních podpor v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům
sociálních a návazných služeb

•

Udržení účasti zástupců OSO ÚMČ Praha 10

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila
projekty a služby 37 organizací
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Priorita VIII.- Podpora všestranné bezbariérovosti
Opatření VIII.1.
Zmapování současné situace
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat ve sběru podnětů ze strany občanů městské části Praha 10, a to
prostřednictvím pracovních skupin procesu, webového portálu a článku v novinách
Prahy 10

•

Prostřednictvím novin Prahy 10 zveřejnit výzvu občanům Prahy 10, aby oznámili
bariérová místa ve svém okolí

Realizace aktivit:
•

Na jednáních pracovních skupin předána informace o možnosti zapojení občanů do
vyhledávání bariér

•

Přijaty 2 podněty od občanů Prahy 10

•

Zmapování bariér členkou pracovní skupiny KPSS – zaměření na označení
bariérových míst v budovách ÚMČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

2 občané kontaktovali OSO ÚMČ Praha 10, aby oznámili a označili bariéry ve svém
okolí

•

Předání bariérových míst OŽD ÚMČ Praha 10

•

Předání podnětů od členky pracovní skupiny OHS ÚMČ Praha 10

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili částečně – nepodařilo se zveřejnit výzvu v novinách Prahy 10

Poznámka
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Opatření VIII.2.
Stavební úpravy
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OŽD ÚMČ Praha 10

•

Další instituce (např. TSK hl. m. Prahy)

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat ve spolupráci s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje na řešení
bezbariérovosti Prahy 10, a to formou předávání podnětů získaných v rámci procesu
komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Realizace aktivity:
•

Předání podnětů od občanů Prahy 10 OŽD ÚMČ Praha 10

•

Konzultace s OŽD ÚMČ Praha 10 o možnostech bezbariérových úprav

•

Zpracování zpětné vazby občanům Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Odstraněné bariéry

•

Udržení spolupráce s OŽD ÚMČ Praha 10

Podařilo se naplnit opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření VIII.3.
Služba dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OKP MČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Nadále podporovat službu dopravy městské části Praha 10 zdravotně
znevýhodněných osob a seniorů

•

I nadále podporovat službu Pojízdného úřadu

Realizace aktivit:
•

Koordinace bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů

•

Zakoupení čtvrtého automobilu s hydraulickou plošinou pro nástup osob na vozíku

•

Udržení poskytování pomoci občanům Prahy 10 prostřednictvím služby Pojízdného
úřadu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Služba dopravy zdravotně znevýhodněných osob MČ Praha 10

-

Uskutečněno 3 037 jízd (doprava zdravotně znevýhodněných osob)

-

Přepraveno 1 717 osob (doprava zdravotně znevýhodněných osob)

-

Ujeto 14 616 kilometrů (doprava zdravotně znevýhodněných osob)

•

Pojízdný úřad

-

Udržení služby

Podařilo se naplnit opatření
Opatření jsme naplnili
Poznámka
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Opatření VIII.4.
Podporovat aktivity odstraňující smyslové bariéry
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
• Poskytovatele sociálních a návazných služeb podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Iniciovat vznik dočasné pracovní skupiny zaměřené na hledání řešení odstranění
smyslových bariér
• Na základě výstupu z dočasné pracovní skupiny implementovat do praxe navržená
řešení
Realizace aktivit:
•

Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci grantového řízení
MČ Praha 10 – organizace, které pomáhají s překonáním smyslových bariér

•

Problematika průběžně řešena na pracovní skupině – vybraní poskytovatelé; členové
se shodli, že není potřeba vytvářet dočasnou pracovní skupinu

•

ÚMČ Praha 10 – prostory doplněny o bezbariérové prvky (ve spolupráci
s poskytovateli)

•

V rozpočtu OSO ÚMČ Praha 10 navržena částka na zajištění tlumočnických služeb
pro občany Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

Rozpočet MČ Praha 10 – 15 tis. Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora odstraňování smyslových bariér - přidělením finanční podpory v rámci
grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS

•

Odstranění bariér v prostorách ÚMČ Praha 10

Podařilo se naplnit opatření
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•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita IX.- Podpora rozvoje dobrovolnictví
Opatření IX.1.
Udržení současného stavu poskytování dobrovolnictví
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé dobrovolnických služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Poskytovatele dobrovolnických služeb podporovat v rámci grantového systému
městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části /zohlednit
všechny cílové skupiny uživatelů/

•

Pokračovat v prezentaci dobrovolnictví v Katalogu sociálních a návazných služeb
(vazba na prioritu VI.)

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Aktualizace, tisk a distribuce Katalogu sociálních a návazných služeb (vazba
na prioritu VI.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora dobrovolnictví - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení
MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Katalog sociálních a návazných služeb 2013/2014

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření IX.2.
Ocenění dobrovolnické činnosti
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OKP ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé dobrovolnických služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
• S cílem motivace dobrovolníků hledat možnosti ocenění dobrovolnické činnosti
v sociální oblasti
• I nadále pokračovat v ocenění dobrovolníků z různých oblastí v rámci volby
dobrovolníka roku Prahy 10
Realizace aktivit:
•

•

Příprava nové akce „Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti“
-

Oslovení spolupracujících poskytovatelů

-

Vedení evidence počtu účastníků

-

Nakoupení dárků

-

Organizační zajištění

-

Prezentace akce

Příprava a realizace akce„Dobrovolník roku“
-

Zveřejnění výzvy

-

Oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci KPSS

-

Výběr dobrovolníků

-

Slavnostní ocenění dobrovolníků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

•

Z rozpočtu MČ Praha 10
-

Volba dobrovolníka roku – 110 420,- Kč

-

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti – 52 753,- Kč

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

3.12.2014 - Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti
-

Oslovení 63 organizací
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•

-

Přihlášení 150 účastníků

-

Účast 80 účastníků

-

Ocenění 90 dobrovolníků

Dobrovolník roku Prahy 10
-

Celkem 11 nominovaných dobrovolníků

-

Ocenění 9 dobrovolníků

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka

46

Priorita X.- Zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování rozvoje
sociálních služeb
Opatření X.1.
Udržet pozici koordinátora komunitního plánování na území městské části Praha 10
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
• Podporovat vzdělávání koordinátora procesu komunitního plánování sociálních
a návazných služeb
• Nadále finančně podporovat činnosti v rámci procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10
Realizace aktivit:
•

Koordinátor

KPSS

se účastnil

pravidelných

měsíčních

setkání s ostatními

koordinátory městských částí hl. m. Prahy a MHMP
•

Koordinátor KPSS se průběžně vzdělával

•

Proces KPSS byl finančně podpořen

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

29.5.2013 - osvědčení o absolvování 2 denního semináře s názvem „Komunitní
plánování sociálních služeb, tvorba střednědobého plánu rozvoje“

•

7 schůzek s koordinátory městských částí a MHMP

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření X.2
Podporovat metodickou pomoc procesu
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
• V případě potřeby podporovat metodickou a konzultační pomoc procesu
Realizace aktivity:
•

Průběžné konzultace

•

Facilitace jednáních pracovních skupin

•

Konzultace při tvorbě střednědobého plánu

•

Spolupráce při tvorbě akčního plánu na rok 2014

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč

Výstupy
•

Udržení metodické podpory procesu

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření X.3.
Aktualizovat komunitní plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

ÚP ČR

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
• Zaktualizovat analýzu potřeb občanů Prahy 10
• Zaktualizovat přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území Prahy
10 – podklad pro opatření VI.2.
• Navázat spolupráci s Úřadem práce za účelem zjištění potřebných statistických dat
• Podporovat činnosti pracovních skupin procesu
Realizace aktivit:
•

Zpracování analýzy potřeb občanů Prahy 10

•

Zpracování analýzy poskytovaných služeb

•

Spolupráce s ÚP ČR – předání statistických údajů

•

Jednání pracovních skupin

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – zpracování analýz (45 tis. Kč)

•

Dotace z MHMP – zpracování analýz (50 tis. Kč)

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Zpracovaná analýza potřeb

•

Zpracovaná analýza služeb

•

Statistická data od ÚP ČR

•

14 jednání pracovních skupin

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření X.4.
Veletrh sociálních a návazných služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
• Pokračovat v pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit:
•

Příprava veletrhu (termín, prostory, stánky…)

•

Oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb

•

Organizační zajištění

•

Prezentace v novinách Prahy 10, na webu Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

2.10.2013 - konání veletrhu sociálních a návazných služeb

•

Účast 35 organizací

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření X.5.
Vyhodnocovat spokojenost občanů Prahy 10 s kvalitou a nabídkou sociálních a návazných
služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
• I nadále monitorovat spokojenost občanů městské části Praha 10 s nabídkou
sociálních a návazných služeb v rámci výkonu sociální práce
Realizace aktivit:
•

Průběžné monitorování spokojenosti občanů městské části s nabídkou sociálních a
návazných služeb v rámci výkonu sociální práce

•

Výsledky monitorování zapracovány do analýzy potřeb

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Zpracovaná analýza potřeb

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření X.6.
Zajištění PR aktivit procesu
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
• Udržet bezplatnou prezentaci poskytovatelů na webových stránkách městské části
Praha 10 a na novém sociálním a zdravotním portále (vazba na opatření VI.4.)
• Pokračovat v pořádání Veletrhu sociálních a návazných služeb (vazba na opatření
X.4.)
Realizace aktivit:
•

Prezentace činnosti spolupracujících poskytovatelů na webových stránkách MČ
Praha 10 (vazba na prioritu VI.)

•

Prezentace

činnosti

spolupracujících

poskytovatelů

na

novém

sociálním

a zdravotním portále MČ Praha 10 – průběžná aktualizace údajů (vazba na prioritu
VI.)
•

Konání Veletrhu sociálních a návazných služeb (vazba na opatření X.4.)

•

Zveřejňování akcí v kalendáři na webových stránkách Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Bezplatná prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb

•

81 zveřejněných akcí poskytovatelů

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XI.- Podpora pobytových služeb a pobytových služeb se zvláštním
režimem
Opatření XI.1.
Podporovat stávající pobytové služby se zvláštním režimem
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

CSOP v Praze 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Poskytovatele pobytových služeb se zvláštním režimem podporovat v rámci
grantového systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

•

Udržet současný stav vyčleněných lůžek pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí v Domově se zvláštním určením ve Zvonkové ul.

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Udržení současného stavu lůžek

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

Rozpočet MČ Praha 10 – provozní příspěvek CSOP v Praze 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

18 lůžek - zachování kapacity

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XI.2.
Udržení kapacity pobytových služeb pro seniory
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

CSOP v Praze 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Poskytovatele pobytových služeb pro seniory podporovat v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

•

Podporovat rekonstrukce a úpravy budov Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p.o.

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Technické zhodnocení – dorozumívací zařízení Zvonková

•

Technické zhodnocení – regálový systém prádelna Sámova

•

Rekonstrukce bytů v Domě spokojeného žití

•

Kamerový systém Zvonková

•

Klimatizace jídelny U Vršovického nádraží

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

Rozpočet MČ Praha 10 – provozní příspěvek CSOP v Praze 10

•

CSOP v Praze 10 – investiční náklady – 7 160 845,- Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora pobytových služeb pro seniory - přidělením finanční podpory v rámci
grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

21 bytů v Domě spokojeného žití

•

Technická zhodnocení

•

Kamerový systém

•

Klimatizace
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Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XI.3.
Rekonstrukce „Zámečku“ – Domov pro seniory
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Podpořit dokončení rekonstrukce “Zámečku“, kde vznikne domov pro seniory pro
cca 70 seniorů

Realizace aktivity:
•

Podpora rekonstrukce „Zámečku“

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Ukončená rekonstrukce

•

Plán – 37 lůžek domova pro seniory

•

Plán – 38 lůžek se zvláštním režimem

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XII.- Podpora odlehčovacích služeb
Opatření XII.1.
Zmapování současného stavu
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

V rámci aktualizace analýzy potřeb občanů Prahy 10 zmapovat potřebu
odlehčovacích služeb na území městské části Praha 10

Realizace aktivit:
•

Zpracování analýzy potřeb (vazba na prioritu X.)

•

Zpracování analýzy služeb (vazba na prioritu X.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 a dotace MHMP – zpracování analýz (vazba na prioritu X.)

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Analýza potřeb - potvrzení potřebnosti odlehčovacích služeb

•

Analýza služeb - dostupnost odlehčovacích služeb u poskytovatelů sociálních
a návazných služeb

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XII.2.
Podpora současného stavu odlehčovacích služeb
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Poskytovatele odlehčovacích služeb podporovat v rámci grantového systému
městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

Realizace aktivity:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

Výstupy
•

Podpora odlehčovacích služeb - přidělením finanční podpory v rámci grantového
řízení MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních a návazných služeb

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka

58

Opatření XII.3.
Udržení současného stavu odlehčovacích lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v
Praze 10, p.o.
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

CSOP v Praze 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Podporovat udržení současného stavu lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 10, p.o., na základě identifikované potřebnosti podporovat její
rozšíření

Realizace aktivity:
•

Udržení současného stavu lůžek

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – provozní příspěvek CSOP v Praze 10

Výstupy
•

11 odlehčovacích lůžek – zachování kapacity

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XII.4.
Podpora rodin pečujících o osobu blízkou formou individuální podpory
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OKP Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v poskytování příspěvku na osobní asistenci dětem s těžkým zdravotním
postižením

•

Nadále podporovat službu dopravy městské části Praha 10 zdravotně
znevýhodněných osob a seniorů (viz opatření I.2.)

Realizace aktivit:
•

Leden a srpen – oslovení rodiny za účelem poskytnutí příspěvku na osobní asistenci

•

Únor a září – příjímání žádostí o příspěvek na osobní asistenci

•

Únor a září – kontrola plnění podmínek u příjemců příspěvku na osobní asistenci

•

Březen, duben, říjen a listopad – zpracování smluv

•

Koordinace bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob (vazba na
prioritu VIII.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – příspěvek na osobní asistenci – 1 008 tis. Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

67 uzavřených darovacích smluv s příjemci příspěvku na osobní a asistenci

•

67 výplat příspěvku na osobní asistenci

•

Uskutečněno 3 037 jízd (doprava zdravotně znevýhodněných osob)

•

Přepraveno 1 717 osob (doprav zdravotně znevýhodněných osob)

•

Ujeto 14 616 kilometrů (doprava zdravotně znevýhodněných osob)

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XIII.- Podpora rozvoje bytové politiky městské části v souvislosti se
sociální problematikou
Opatření XIII.1.
Podpora rozvoje tréninkového bydlení
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

•

CSOP v Praze 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v programu prostupného bydlení (vazba na opatření XIII. 5.)

Realizace aktivit:
•

Rozšířena kapacita programu prostupného bydlení

•

Činnosti související s přijetím 2 žadatelek a 4 dětí

•

Spolupráce s rodinami v programu

•

Zajišťováno pravidelné hrazení poplatků spojených s ubytováním

•

Poskytování sociálního poradenství

•

Zpracováno zhodnocení celého pobytového období pro účely posouzení žádosti o
byt MČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Program nadále pokračuje

•

Přijetí 2 žadatelek (4 děti) v rámci rozšíření programu

•

5 rodin (6 dospělých a 9 dětí) již ubytováno v Sedmidomkách (3 fáze projektu)

•

1 rodina splnila podmínky celého projektu

•

1 rodina podala žádost o byt na MČ Praha 10

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka

61

Opatření XIII.2.
Podpora poskytování bytů svěřených městské části Praha 10 ze sociálních důvodů
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OMP ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci poskytování bytů svěřených do správy MČ Praha 10 ze
sociálních důvodů pro občany MČ Praha 10 formou veřejné výzvy k podání žádosti o
pronájem bytu (losování bytů) podle Zásad pronajímání bytů svěřených městské
části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

•

Pokračovat v realizaci poskytování bytů svěřených do správy MČ Praha 10 ze
sociálních důvodů pro občany MČ Praha 10 formou veřejné výzvy k podání žádosti o
pronájem bytu (losování bytů) podle Zásad pronajímání bytů svěřených městské
části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Realizace aktivit:
•

Zpracování výzvy k pronájmu bytů svěřených MČ Praha 10

•

Zveřejnění výzvy na webové stránky a v novinách MČ Praha 10

•

Evidence žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10

•

Kontrola úplnosti a vyhodnocení žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10

•

Zpracování smlouvy o pronájmu bytů svěřených MČ Praha 10

•

Přijetí a evidence žádostí o výměnu bytu (větší za menší)

•

Kontrola a vyhodnocení podaných žádostí

•

Přijímání a evidence žádostí o přímou adresnou podporu

•

Kontrola žádostí o přímou adresnou podporu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

MČ Praha 10

•

Přímá adresná podpora - 30 390,- Kč

Výstupy
•

158 přijatých žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10

•

132 žádostí přijato do losování

•

50 bytových jednotek vylosováno a uzavření nájemních smluv

•

29 žádostí o výměnu většího bytu za menší
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•

21 bytů poskytnuto občanům v rámci Koncepce MČ Praha 10 pro řešení důsledků
jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1.1.2010

•

13 občanům poskytnuta přímá adresná podpora

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XIII.3.
Penzion Malešice – podpora tzv. sociálně dostupných, malometrážních bytů a bytů
bezbariérových
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Zahájit rekonstrukci Penzionu Malešice (vznik malometrážních bytových jednotek a
bezbariérových bytových jednotek)

Realizace aktivity:
•

Zahájení rekonstrukce Penzionu Malešice

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Probíhající rekonstrukce Penzionu Malešice

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
Ukončení rekonstrukce Penzionu Malešice je naplánováno na konec roku 2014.

64

Opatření XIII.4.
Program bydlení
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OMP ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci Programu bydlení a.s.

Realizace aktivity:
•

Udržení realizace Programu bydlení a.s.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení realizace Programu bydlení a.s.

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XIII.5.
Podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OMP ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Pokračovat v realizaci podpůrného programu bydlení v Praze 10 tzv. „Sedmidomky“

Realizace aktivit:
•

Realizace podpůrného programu bydlení v Praze 10 tzv. „Sedmidomky“

•

Poskytování sociálního poradenství v „Sedmidomkách“ - 1x měsíčně

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

•

Rozpočet MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení podpůrného programu bydlení v Praze 10 tzv. „Sedmidomky“

•

12x sociální poradenství v „Sedmidomkách“

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XIV.- Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
Opatření XIV.1.
Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Poskytovatele nízkoprahových služeb podporovat v rámci grantového systému
Městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

•

Pokračovat v mapování podmínek k zahájení provozu nízkoprahového zařízení ve
Vršovicích

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro
občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Vytipování vhodného objektu

•

Říjen – zpracování materiálu do RMČ k záměru zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež na území Prahy 10

•

Listopad až prosinec – ověřování vhodnosti vytipovaného objektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Vytipovaný objekt

•

Zpracovaný materiál

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XIV.2.
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 - OKP ÚMČ Praha 10

•

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

Zájmové organizace pracující s dětmi a mládeží

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Podporovat zájmové organizace pracující s dětmi a mládeží v rámci grantového
systému Městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

•

Pokračovat v realizaci resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněného prostředí

Realizace aktivit:
•

Červen až říjen – motivování dětí k účasti na resocializačním pobytu

•

Červenec, srpen – poptávka na realizaci resocializačního pobytu

•

Červenec až září – jednání o zajištění resocializačního pobytu pro mládež

•

Srpen až listopad – uskutečnění společné porady pracovníků OSO a pracovníků
Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

•

Září, říjen – zorganizování 2 setkání účastníků resocializačního pobytu
pro mládež s pracovníky Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

•

Listopad – uskutečnění resocializačního pobytu, 1 denní účast 2 kurátorů mládeže
na resocializačním pobytu pro děti a mládež

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Předané informace z workshopů pro školní metodiky prevence kriminality

•

Finanční podpora z rozpočtu MČ Praha 10 zájmovým organizacím, které pracují
s dětmi a mládeží
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•

Účast 9 dětí na 5 denním resocializačním pobytu pro mládež

•

Zpráva o průběhu resocializačního pobytu pro mládež

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XIV.3.
Podpora aktivit pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Podporovat zájmové organizace pracující s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením v rámci grantového systému Městské části Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů

•

Podpora komunitních akcí ve vztahu k ohroženým rodinám

Realizace aktivit:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

•

Zveřejnění komunitních akcí v kalendáři na webu Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora zájmových organizací pracujících s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením - přidělením finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10
poskytovatelům sociálních a návazných služeb

•

Zveřejněné akce

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XV.- Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení osob se
specifickými potřebami
Opatření XV.1.
Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Podporovat poskytovatele sociálních služeb zabývající se problematikou osob
ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených v rámci grantového
systému městské části Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů

Realizace aktivity:
•

Zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu
pro občany Prahy 10) s prioritami KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 - finanční prostředky v rámci grantového řízení

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Podpora poskytovatelů sociálních služeb zabývající se problematikou osob
ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených - přidělením finanční
podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům sociálních
a návazných služeb

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XV.2.
Pravidelné mapování aktuálního stavu osob sociálně vyloučených
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

MČ Praha 10 – OŽD ÚMČ Praha 10

•

MP Praha

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Pokračovat v mapování pohybu osob sociálně vyloučených na území městské části
Praha 10

•

Spolupracovat s terénními pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a strážníky
MP Praha, kteří průběžně monitorují území Prahy 10

Realizace aktivit:
•

Průběžné mapování pohybu kurátory pro dospělé

•

Průběžné mapování pohybu strážníků MP Praha

•

Řešení problematiky na jednání pracovní skupiny KPSS

•

Pokračování ve spolupráci terénních sociálních pracovníků a strážníků MP Praha

•

Společné řešení problémů

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení spolupráce v mapování pohybu osob

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XV.3.
Projekt Studentský dům Záběhlická
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10

•

CSOP v Praze 10

•

Vysoká škola finanční a správní

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2013:
•

Nadále podporovat děti v projektu Studentský dům Záběhlická

Realizace aktivit:
•

Oslovení dětských domovů v rámci ČR

•

Oslovení náhradních a pěstounských rodin

•

Poskytnutí poradenství studentům

•

Poskytnutí bezplatného ubytování studentům

•

Poskytnutí finanční podpory studentům

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Rozpočet MČ Praha 10 – provozní příspěvek CSOP v Praze 10

•

Rozpočet MČ Prah 10 – podpora studentů – 420 tis. Kč

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•

Udržení podpory studentů

•

11 studentů projektu celkem

•

2 nově přijatí studenti

•

5 studentů řádně ukončilo studium

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření XV.4.
Podpora prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části
Praha 10
Realizátoři opatření/partneři
•

MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10

•

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

•

MČ Praha 10 – OKP ÚMČ Praha 10

•

Pražské centrum primární prevence

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2013:
•

Mapovat vhodné prostory na území městské části Praha 10 pro zřízení Střediska
výchovné péče

•

Vytvořit mapu institucí zabývajících se problematikou rizikového chování dětí
a mládeže

•

Realizovat dva workshopy pro školní metodiky prevence

•

Podporovat vznik míst pro setkávání dětí a mládeže

Realizace aktivit:
•

Průběžné řešení záměru zřídit Komunitní centrum na adrese U Vršovického nádraží
30/30, Praha 10 – prostory pro Středisko výchovné péče

•

12.4.2013 a 18.4.2013 – 1. workshop (2 denní) pro školní metodiky prevence
kriminality

•

Říjen - příprava podkladů pro vznik adresáře služeb pro děti a mládež ohrožené
rizikovým chováním

•

Listopad - korektury adresáře služeb pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním

•

14.11.2013 a 22.11.2013 – 2. workshop (2 denní) pro školní metodiky prevence
kriminality

•

Prosinec – tisk a distribuce adresáře

•

Zpracován projekt na 4 vytipované plochy – vznik míst pro setkávání dětí a mládeže

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
•

Z rozpočtu MČ Praha 10

•

V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
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•

500 adresářů

•

2 workshopy pro školní metodiky

•

4 plochy pro vznik míst pro setkávání dětí a mládeže

Naplnění opatření
•

Opatření jsme naplnili

Poznámka
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